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1.  บทนํา 

พลงังานไฟฟ้าเป็นสิงทีแทบจะขาดไม่ได้ในชีวิตประจาํวนัของคนเรา พลงังานไฟฟ้าจึง

ส่งผลใหก้บัมนุษยเ์ราโดยตรง ปัจจุบนัจึงมีการสร้างพลงังานทดแทนขึนมาเพือลดการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าทีเป็นส่วนทาํใหเ้กิดภาวะโลกร้อนอีกสาเหตุหนึงถา้โลกเราไม่มีพลงังานไฟฟ้าจะทาํให้เกิด

ปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย โลกของเราในปัจจุบนัไฟฟ้าเขา้มาเป็นส่วนประกอบในการพฒันา

เทคโนโลยี แต่อีกดา้นหนึงในการพฒันาเทคโนโลยีของมนุษยย์งัมีการผลิตเป็นการทดแทนที

สร้างขึนมาเพือพฒันาผลิตพลงังานทดแทนพลงังานไฟฟ้าหรือเพือลดอตัราการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ใหมี้การนาํมาใชน้้อยลง พลงังานเป็นปัญหาใหญ่ของโลกและนับวนัจะมีผลกระทบรุนแรงต่อ

มวลมนุษยช์าติมากขึนทุกที การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นอีกหนึงหน่วยงานทีให้

ความสาํคญัในการร่วมหาทางแกไ้ขทาํการศึกษา คน้ควา้ สาํรวจ ทดลอง  ติดตามเทคโนโลยอียา่ง

จริงจงัและต่อเนืองมาโดยตลอด เพือเตรียมพร้อมสาํหรับการนาํพลงังานทดแทนและเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ด้านพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในประเทศไทยต่อไป โดยคํานึงถึงทรัพยากรและ

สิงแวดลอ้มซึงพอจะจาํแนกประเภทของพลงังานทดแทนได ้พลงังานทดแทนโดยทวัไป หมายถึง  

พลงังานทีมีอยูท่วัไปตามธรรมชาติและสามารถมีทดแทนไดอ้ยา่งไม่จาํกดั (เมือเทียบกบัพลงังาน

หลกัในปัจจุบนั เช่น นํามนัหรือถ่านหินซึงมีเฉพาะทีและรวมถึงตน้ทุนทีสูงขึนเรือยๆ ในการ

สาํรวจและขุดเจาะแหล่งนาํมนัใหม่ๆ) ตวัอยา่ง พลงังานทดแทนทีสาํคญัเช่นแสงอาทิตย ์ลม คลืน

ทะเล กระแสนาํ ความร้อนจากใตผ้วิโลก พลงังานจากกระบวนการชีวภาพ เช่น บ่อก๊าซชีวภาพ 

พลงังานทดแทนอีกประเภทหนึงเป็นแหล่งพลงังานทีใช้แลว้สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก 

เรียกว่า พลงังานหมุนเวียน ไดแ้ก่ แสงอาทิตย ์ลม ชีวมวล นาํ และไฮโดรเจน เป็นตน้ ซึงในทีนีจะ

ขอกล่าวถึงเฉพาะศกัยภาพ และสถานภาพการใชป้ระโยชน์ของพลงังานทดแทน การศึกษาและ

พฒันาพลงังานทดแทนเป็นการศึกษา คน้ควา้ ทดสอบ พฒันาและสาธิต ตลอดจนส่งเสริมและ
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เผยแพร่พลงังานทดแทน ซึงเป็นพลงังานทีสะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม และเป็นแหล่ง

พลงังานทีมีอยู่ในทอ้งถิน เช่น พลงังานลม แสงอาทิตย ์ชีวมวลและอืนๆ เพือให้มีการผลิตและ

การใชป้ระโยชน์อยา่งแพร่หลาย มีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมทงัทางดา้นเทคนิค เศรษฐกิจ 

และสงัคม 

 

 
 

รูปที 1 การติดตงักงัหนันาํ 
 

 จากการศึกษา คน้ควา้และพฒันาพลงังานทดแทนดังกล่าว รวมถึงการพฒันาเครืองมือ 

เครืองใชแ้ละอุปกรณ์เพือการใชง้านทีมีประสิทธิภาพสูงสุดดว้ย งานศึกษาและพฒันาพลงังาน

ทดแทนมีโครงการทีเกียวข้องคือ กังหันนํา ซึงเป็นการเชือมโยงกับแผนงานพฒันาชนบท 

การศึกษา และพฒันาพลงังานทดแทนจะเป็นการดาํเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ในเชิงกวา้งเพือ

สนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีพลงังานทดแทนทังในด้านวิชาการเชิงทฤษฎี และอุปกรณ์

เครืองมือทดลอง และทดสอบรวมถึงการรวบรวมเผยแพร่ การติดตามความกา้วหนา้ 

 กงัหนันาํจะประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกั คือ โครงสร้างมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 150 ซม. ท่อ

ยางมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 3.50 ซม. กรวยตักนําขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 18.50 ซม. ใบพา

สีเหลียมขนาด 24 x 34 ซม. จาํนวน 16 ใบ ต่อสายยางพลาสติกใส ขนาด 2.5 ซม. ความยาว  49 

ซม. ความสูงจากฐานถึงปลายบนของใบพา 205 ซม. 
 

2. ความเหมาะสมในการนํากงัหันนําไปใช้ 

 คลองส่งนาํ คลองชลประทาน ลาํธารนาํ 
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รูปที 2 พลงังานนาํผลกัดนัใบกงัหนัหมุน 
 

 

3. หลกัการของกงัหันนํา 

 กระแสนําตอ้งไหลมีความเร็ว 8 เมตร : นาทีขึนไป จึงจะทาํให้ใบกงัหันถูกผลกัดันให้

หมุนรอบตวัเอง ขณะทีหมุนกรวยตกันาํจะตกันาํเขา้มาในกรวยและส่งต่อมายงัท่อยางทีขดเป็น

วงกลม เมือกงัหนัหมุนนาํทีอยูใ่นท่อจะถกูแรงเหวียงให้ไหลออกมาทางท่อออกตรงแกนกลางที

เป็นท่อยางขนาด 2.54 ซม. แรงดนัของนาํจากตวักงัหนันาํถึงปลายไมป้ระมาณ 8 เมตร ดงัรูปที 3 
 

4. วตัถุประสงค์ 

 1.  เพือสร้างกงัหนันาํ 

 2.  เพือทดสอบประสิทธิภาพของกงัหนันาํ 
 

 
 

รูปที 3 แรงดนัของนาํ 
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5. ประโยชน์ของเครืองกงัหนันํา 

 สามารถนาํนาํไปใชร้ถนาํพืช ผกั ในสวน และในไร่ ลา้งรถ ไวใ้นแทงคห์รือกกัเก็บไวใ้นบ่อ

เก็บ หรือตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 4  ขนัตอนการนาํไปใชง้าน 
 

 

6. สรุปผลการทดลองกงัหันนํา 

 จากการทดลองทีความเร็ว 6 รอบต่อนาที ไดผ้ลการทดลองดงัตารางที 1 
 

ตารางที 1   ตารางบนัทึกการผลทดลอง 

ครังที 
ความเร็วรอบ 

(รอบต่อนาที) 
ปริมาณนาํ (ลิตร) ความสูง (m) ความยาว (m) 

1 6 18 2 6 

2 6 15 4 49 

3 6 13 6 49 

4 6 10 10 49 
 

 ความสูงทีเหมาะสมกบัแรงดนัของนาํในการนาํไปใชง้านทีความสูง 3 - 6 เมตร ปริมาณนาํที

ได ้เฉลีย 15 ลิตรต่อนาที 
 

 

 

 

 

 

 

พลงังานกงัหนันาํ 

การส่งถ่าย 

การนาํใชป้ระโยชน ์
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